
 

 

Het College van Bestuur vraagt voor  

Samenwerkingsschool Hengelo Zuid m.i.v. 1 maart 2022 een

Het betreft een benoeming t/m 31 juli 2022 met wtf 0,8-1,0, die ook ingevuld kan worden door 2 parttimers.

 

Samenwerkingsschool Hengelo Zuid 

Onze samenwerkingsschool Hengelo Zuid met 2 locaties staat in 

de wijk "Nijverheid" en heeft gemiddeld ongeveer 335 

leerlingen. Op dit moment telt onze school 15 groepen. De aard 

en indeling van de gebouwen in combinatie met de manier van 

werken zorgen voor een rustig en plezierig werkklimaat. Door de 

centrale ligging komen de leerlingen uit een ruime omgeving 

naar onze locatie. Wij hebben de peuterspeelschool, 

kinderdagverblijf en de groepen 1 t/m 4 zijn gehuisvest aan de 

Laurastraat en de groepen 5 t/m 8 en de BSO zijn gehuisvest aan 

de Breemarsweg. Wij zijn een enthousiast team dat volop bezig 

is met het proces om in gezamenlijkheid één herkenbare school 

te vormen. We willen je graag nog meer vertellen over onze 

school en we hopen dan ook dat je nieuwsgierig bent geworden. 
 

Wij zoeken een collega die: 

 goed kan samenwerken in een team; 

 een positieve- en oplossingsgerichte houding heeft;  

 duidelijkheid en structuur biedt; 

 oog heeft voor het individu en de groep als geheel; 

 in staat is om feedback te geven en te ontvangen; 

 communicatief vaardig is; 

 fulltime inzetbaar is. Parttime behoort ook tot de 

mogelijkheden.   

 

 

Meer informatie? 

Meer informatie over de school kun je vinden op de website: 

www.donboscoschool-hengelo.nl of telefonisch: 06-28485075 

(Sanne Nijenhuis). 

 

Interesse? 

Bij interesse, vragen wij jouw motivatiebrief met CV uiterlijk  

21 januari 2022 te mailen naar de directie van 

Samenwerkingsschool Hengelo Zuid: 

 

Sanne Nijenhuis: s.nijenhuis@kbhz.nl  

Vermeld in je sollicitatie de gewenste wtf.  

 

Leerkracht groep 3

Samen toekomstgericht onderwijs 

Symbio verzorgt het primair onderwijs aan 5.400 leerlingen en vroege- en voorschoolse educatie (VVE) aan 575 peuters in de gemeente Hengelo. Dit 

doen we op 19 unieke Integrale Kind Centra, waarbinnen basisonderwijs, VVE en buitenschoolse opvang elk hun aandeel hebben. Het aanbod van de 

IKC’s is toegesneden op de behoefte van de omgeving waarin deze staat. Naast de IKC’s heeft Symbio een School voor speciaal basisonderwijs (SBO). Bij 

Symbio werken zo’n 650 personeelsleden. De scholen en het College van Bestuur worden ondersteund door een professioneel dienstencentrum, met 

specifieke expertise op het gebied van Onderwijs en Kwaliteit, HR, Financiën, ICT, facilitaire zaken en Passend Onderwijs. 
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